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Ogloszenie z dnia 11 styeznia 2022 roku 0 n~borze kandydat6wdo komisji konktirsowej ; I<t6ra 
zostanie powolana w eelu zaopiniowania ofert zlozonyeh do otwartego konkursu ofert na 
powierzenie wykonania zadan publieznyeh tzakresie wspierania i upowszeehniania kultury 
fizyeznej w Gminie Siubice w 2022 r. 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci poZytku 
publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Oz. U. z 2020 r. , poz. 1057 ze zm.) W6jt Gminy Stubice zaprasza 
organizacje pozarzl}dowe lub podmioty wymibnione wart. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazania 
kandydat6w na czlonk6w Komisji Konkurs~wej w otwartym konkursie ofert zlozonych na 
powierzenie wykonania zadan publicznych I zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej w Gminie Stubice w 2022 r. 

1. 	 CeJem niniejszego ogloszenia jest wylonie,nie czlonk6w komisji konkursowej (maksymalnie 2 
osoby) wskazanych przez organizacje pozarzl}dowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 
ustawy, kt6rzy sl} zainteresowani udzialem J pracach komisji konkursowej . 

2. 	 Przedmiotem pracy Komisji jest: 
ocena formaJna i merytoryczna ora opiniowanie ofert z uwzglydnieniem kryteri6w 
okreslonych w tresci ogloszonego konkJrsu, 

-	 przygotowanie stosownej dokumentacji. \ 
3. 	 Do czlonk6w komisji konkursowej biorl}cych udzial w opiniowaniu ofert stosuje siy przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Ir. - Kodeks postypowania administracyjnego 
(t.j. Oz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) dotyc~ce wylq.czenia pracownika. 

4. 	 W sklad komisji konkursowej nie mogl} wchbdzic osoby wskazane przez organizacje pozarzq.dowe 
lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3, bidrq.ce udzial w konkursie. 

5. 	 Kazda z organizacji pozarzq.dowych lub pbdmiot6w wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy 0 

dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wol ontariaCie moze zglosic do komisji tylko jednego 
kandydata. 

6. 	 Udzial w pracach komisji konkursowej jes nieodptatny i za udzial w posiedzeniach komisji jej 
czlonkom nie przystuguje zwrot koszt6w po~r6Zy . 

7. 	 Posiedzenia komisji odbywac siy bydq. ~\ siedzibie Urzydu Gminy Stubice, ul. Plocka 32, 
w godzinach jego pracy. 

8. 	 Kandydat6w nalezy zglaszac w formie pisell1nej na formularzu zgloszenia stanowiq.cym zall}cznik 
do niniejszego ogloszenia. Zglaszanie k~1dydata do kom!sji k,on.kursow~j (pod.pisani~ ~rz~z 
kandydata oraz przez osoby upowazmonq. do skladama oswladczema woh w lmlemu 
organizacjilpodmiotu zglaszajl}cego) naleZy skladac (osobiscie lub listownie) w Urzydzie Gminy 
Stubice, ul. Plocka 32, 09-533 Stubice, pok. nr 14- sekretariat, w zamkniytej kopercie z dopiskiem 
"Zgloszenie kandydata do komisji konkurso)¥ej". 

9. 	 Termin skladania zgloszen kandydat6w do komisji konkursowej uptywa 26 stycznia 2022 r. 
o godz. 12.00. Za termin zlozenia zglosze6 ia uznaje siy daty i godziny wptywu zgloszenia do 
siedziby Urzydu Gminy Stubice, ul. Plocka :32, 09-533 Stub ice. 

10. 	Zgloszenie kandydata nie jest jednoznaczne lz uczestnictwem w komisji. Sposr6d zlozonych ofert 
W6jt Gminy stub ice dokona wyboru przedstawicieli ww. podmiot6w biorq.c pod uwagy 
kompetencje zgloszonych kandydat6w. 

11. 	Ostateczny sklad komisji konkursowej okreSri W6jt Gminy Stubice w formie zarzq.dzenia. 

Czlonkowie komisji konkursowej przed rozpoczyciem pracy, po zapoznaniu siy z wykazem zlozonych 
ofert, wypetniajq. dodatkowo oswiadczenie 0 bb stronnosci przy opiniowaniu ofert w stosunku do 
oferent6w biorq.cych udzial w konkursie . 
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